
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Jaume Torrabadella Monsant
23/01/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/01/2024

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0BVIMURZK8IE7EEU7CWSP63FWGPD8DQ2*
0BVIMURZK8IE7EEU7CWSP63FWGPD8DQ2

Data creació còpia:
23/01/2023 17:09:10

Pàgina 1 de 2

 

RESOLUCIÓ 4/2022 per la qual s’aprova i es fa pública la llista de persones 
participants admeses i excloses del procés addicional d'estabilització, 
mitjançant concurs oposició, en relació amb les categories professionals de 
personal laboral de Loteries de Catalunya, SAU. 
 

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria del procés 
d'estabilització, , aprovades per Resolució 62/2022 per la qual es publica la convocatòria 
del procés addicional d'estabilització, mitjançant concurs oposició, en relació amb les 
categories professionals de personal laboral de Loteries de Catalunya, SAU, de 28 de 
desembre de 2022 (Anunciades mitjançant el DOGC núm. 8822, de 29 de desembre, i 
accessibles íntegrament, des del mateix dia, en l'apartat “Ofertes de treball” del web de 
Loteries de Catalunya, SAU),  

Vista la proposta de l’Òrgan Tècnic de Selecció, 

RESOLC: 

-1 Aprovar la llista de persones participants admeses i excloses, que consten en annexos, 
en el procés d'estabilització procés addicional d'estabilització, mitjançant concurs 
oposició. 

-2 Fer pública aquesta Resolució en l'apartat “Ofertes de treball” del web de Loteries de 
Catalunya, SAU. 

-3 De conformitat amb la base 7.1, les persones aspirants disposen d'un termini de deu 
dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de d’aquesta resolució, per 
formular les reclamacions que creguin pertinents destinades a esmenar els errors que 
s'hagin pogut produir en la llista de persones admeses i excloses. Aquesta reclamació 
s’haurà de presentar mitjançant una petició genèrica del Registre electrònic de Loteries 
de Catalunya, indicant a l'assumpte “Presentació de reclamació + Referència del lloc + 
Nom i Cognoms”. 

-4 Si no es presenten reclamacions dins d’aquest termini, aquesta resolució esdevindrà 
definitiva i posa fi a la via administrativa. Les persones interessades podran interposar 
potestativament un recurs administratiu de reposició davant la Direcció General de 
Loteries de Catalunya, SAU, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la 
seva publicació en el web de Loteries de Catalunya, SAU, d'acord amb la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el web de Loteries de Catalunya, 
SAU, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs 
que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos. 

A la data de la signatura electrònica del director general de Loteries de Catalunya, SAU. 
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ANNEX 1  

Referència: LCAT220201 

Tècnic/a Operativa en Gestió de Loteries (Àrea RH) 
Categoria laboral B1 

 
A. LLISTA DE PERSONES ADMESES  

 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
****6864* REIG  GARCIA ALBERT 

 

 
B. LLISTA DE PERSONES EXCLOSES I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ: cap  

 
 

 

ANNEX 2  
Referència: LCAT220202 

Tècnic/a en Gestió i Administració de Loteries (Àrea de Compliance) 
Categoria laboral A2 

 
A. LLISTA DE PERSONES ADMESES  

 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
****2041* CODINA SOLEY JOAN 

 

B. LLISTA DE PERSONES EXCLOSES I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ: cap  
 

 

 
 

 
 

 

 

 


